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فوق لیسانس  لیسانس 

مدیریت مالی* مدیریت مالی* 

گرایشهای مالی،دولتی،صنعتی،)حسابداری *

(مالیاتی،حسابرسی
حسابداری* 

حسابداری*

حسابداری امور مالی* 

امور مالی و مالیاتی* 

علمی کاربردی حسابداری* 

فوق لیسانس  لیسانس 

علوم اقتصادی* مدیریت دولتی* 

(کلیه گرایشها)مدیریت بازرگانی * مدیریت صنعتی* 

(کلیه گرایشها)مدیریت دولتی * مدیریت بازرگانی* 

(کلیه گرایشها)مدیریت بیمه * 

مدیریت سرمایه انسانی* 

گرایشهای اقتصاد نظری، )علوم اقتصادی * 

(اقتصاد بازرگانی

مدیریت منابع انسانی* 

مدیریت استراتژیک* 

فوق لیسانسلیسانس

(کلیه گرایشها)مهندسی کامپیوتر* (کلیه گرایشها)مهندسی کامپیوتر* 

نرم افزار –مهندسی * نرم افزار –مهندسی * 

نرم افزار-کامپیوتر* نرم افزار-کامپیوتر* 

نرم افزار کامپیوتر* نرم افزار کامپیوتر* 

(کلیه گرایشها)مهندسی فن آوری اطالعات* (کلیه گرایشها)مهندسی فن آوری اطالعات* 

معماری کامپیوتر* معماری کامپیوتر* 

کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم* کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم* 

(ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات* (ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات* 

(کلیه گرایشها)مهندسی تکنولوژی اطالعات* (کلیه گرایشها)مهندسی تکنولوژی اطالعات* 

ITامنیت اطالعات * ITامنیت اطالعات * 

مهندسی سیستم* مهندسی سیستم* 

انفورماتیک* انفورماتیک* 

آمار و کامپیوتر* آمار و کامپیوتر* 

تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطالعات* تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطالعات* 

(کلیه گرایشها)مدیریت فن آوری اطالعات * (کلیه گرایشها)مدیریت فن آوری اطالعات * 

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر* مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر* 

 سازمان تامین اجتماعی1397 جدول فهرست عناوین شغلی و مدارک تحصیلی مورد نیاز آزمون استخدامی محلی  سال 
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تخصصی- عمومی  كارشناس امور مالی

تخصصی - عمومی پزشك عمومی   

تخصصی - عمومی كارشناس مسئول آزمایشگاه تشخیص طبی

تخصصی - عمومی كارشناس مسئول داروخانه   

تخصصی - عمومی دکترای دندنپزشکیدندانپزشك 

تخصصی- عمومی كارشناس مامایی   

تخصصی- عمومی كارشناس پرستاری  

تخصصی- عمومی كارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی  

عمومیمتصدی خدمات داروئی

عمومیمتصدی خدمات اداری

عمومیمنشی پزشکی
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تخصصی- عمومی 

لیسانس علوم آزمایشگاهی

دکترای علوم آزمایشگاهی

فوق دیپلم

مدارک پزشکی 

لیسانس

مدارک پزشکی     -1
فناوری اطالعات سالمت     -2

پزشک عمومی

لیسانس مامایی

لیسانس پرستاری
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ریاضی فیزیک 

علوم تجربی

عمومی

: دیپلم

ریاضی فیزیک 

علوم تجربی 

علوم انسانی

:دیپلم کامل متوسطه

(نظری، فنی و حرفه ای، کار و دانش)

: دیپلم

ریاضی فیزیک 

علوم تجربی 

علوم انسانی

دیپلم

متصدی پذیرش و اطالعات و آمار  
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فوق دیپلم

مامائی- 1

پرستاری- 2

دکترای داروسازی


